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 چکیده

های رشد،  در دورههای گوشتی  جوجه کور جمعیت میکروبی روده مغذی ومواد  یریپذ گوارش ،اثر عصاره مالت بر عملکرد رشداین پژوهش با هدف بررسی 

در قالب طرح کامالً  مخلوط هر دو جنس 500کاب ه یسو یقطعه جوجه گوشت 256از پایانی و کل دوره طراحی و بررسی شد. برای انجام این آزمایش، 

پایه فاقد مواد افزودنی ره یشامل جهای آزمایشی ماریتروزگی استفاده شد.  49تا  14و هشت قطعه پرنده در هر تکرار از سن  تکرار هشت چهار تیمار، با یتصادف

مواد مغذی  یریپذ ، طول و وزن روده، گوارشعملکرد رشدبر صفات  مارهایدرصد عصاره مالت بودند. اثر ت 3/0 و 2/0 ،1/0 ی سطوححاوپایه ره یج( و شاهد)

های رشد، پایانی و کل دوره، افزودن عصاره مالت در سطح  . نتایج نشان داد که در دورهشد یریگ روده کور اندازه لوسیاشرشیاکالی و الکتوباس  یو شمار باکتر

 (.P ≤05/0ترین ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با سایر تیمارها ایجاد کرد ) ترین افزایش وزن روزانه و کم تأثیر بر مصرف خوراک، بیش ، بدوندرصد 3/0

با (. P ≤05/0) اشرشیاکالی شد یباکتر تیو کاهش جمع یچرب ن،ئیماده خشک، پروت یریپذ گوارش مالت باعث بهبود هدرصد عصار 3/0 یحاوره یجچنین،  هم

 کرد.  های گوشتی برای بهبود عملکرد و سالمت دستگاه گوارش استفاده جوجه رهیدرصد در ج 3/0 از عصاره مالت به میزان توان یمآمده،  دست توجه به نتایج به

 

 .مالت عصاره رشد، گوارش، دستگاه کاب، گوشتی جوجه اشرشیاکالی، ها:کلیدواژه
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Abstract 
This study aimed to investigate the effect of malt extract on growth performance, nutrient digestibility, and cecum microbial population of broilers in 
grower, finisher, and whole periods. For this experiment, 256 pieces of mixed female and male day-old Cobb 500 broiler chicks were used in a 
completely randomized design with 4 treatments, 8 replications, and 8 birds per replicate from 14 to 49 days of age. Experimental treatments included 
a basal diet without additive (control) and a basal diet containing levels of 0.1, 0.2, and 0.3 percent malt extract. The effect of treatments on growth 
performance, intestinal length and weight, nutrient digestibility, and the number of Escherichia coli and Lactobacillus in cecum were measured. The 
results showed that in grower, finisher, and whole periods, the addition of malt extract at the level of 0.3 percent, without affecting feed intake, 
produced the highest daily weight gain and lowest feed conversion ratio compared to other treatments (P≤0.05). Also, the diet containing 0.3 percent 
of malt extract improved the digestibility of dry matter, protein, and fat and decreased the number of Escherichia coli in the cecum (P≤0.05). 
According to the results, 0.3 percent malt extract can be used in the diet of broilers to improve the performance and health of gastrointestinal tract. 
 
Keywords: Cobb Broilers, Escherichia coli, Gastrointestinal tract, Growth, Malt extract 
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مقدمه

عنوان مواد محرک رشد در جیره پرندگان  ها به بیوتیک آنتی

سبب کاهش تنش،  ا،ه کردن باکتری سرکوب اهلی از طریق

مغذی و در نهایت بهبود و جذب مواد  گوارشبهبود 

از  دلیل بهاما شوند،  می دسترس برای پرنده قابلانرژی 

در  مفید و مضر و ایجاد مقاومت یها بردن تمام باکتری بین

. [4ه است ]ها پس از مدتی محدود شد ، مصرف آنباکتری

یافتن مواد  دنبال به گران پژوهش ، امروزهبه همین دالیل

ها،  از جمله پروبیوتیک محرک رشد جایگزین

 های طبیعی اکسیدان ها و آنتی فیتوبیوتیکها،  تیکبیو پری

 بدون عوارض جانبی هستند.

و  نیتر مصرف ها و از پر جو متعلق به خانواده گراس

 دیو تول است یمحصوالت زراع انیغالت در م نیتر یمیقد

خوراک دام و تولید  یدرصد( برا 90تا  ٨0طور عمده ) آن به

میر، از جوانه عصاره مالت که در فرایند تخ [.12]مالت است 

های تخمیر و  دلیل واکنش آید، به دست می جو به

تری از خود نشان  اکسیدانی بیش شدن، ویژگی آنتی ای قهوه

 از غنی منبع یک چنین، عصاره مالت هم [.14دهد ] می

و  فوالت نیاسین، ریبوفالوین، ب مثل گروه های ویتامین

 کوفاکتور عنوان ها به پیریدوکسین است. این ویتامین

 تولید متابولیکی مسیرهای در کنند که هایی عمل می آنزیم

مهمی دارند  نقش پروتئین و  چربی ، کربوهیدرات از انرژی

عصاره مالت،  در فعال [. از دیگر ترکیبات24و  16، 2]

گلوکان،  3و  1 مثل بتامخمر  یسلولواره یدهای  کربوهیدرات

 ان است.مان  الیگوساکارید گلوکان و 6و  1بتا 

 25/0در یک پژوهش، محصول مخمر در سطح 

، باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن درصد

پذیری کلسیم، فسفر و انرژی و افزایش  بدن، بهبود گوارش

ارتفاع پرزها نسبت به عمق در دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم 

شد. این مخمر توانست عملکرد سیستم ایمنی را نیز در 

در پژوهش  .[7] کوکسیدیوز بهبود بخشد آلوده بهه جوج

ه دیگری اثرات سودمند محصول سلولی مخمر، در جوج

که سبب افزایش  یطور بهشد،  تأییدآلوده به گونه آیمریا 

ها، بهبود افزایش نیتریک ماکروفاژ و تولید سیتوکین اکسید 

وزن بدن و بازده خوراک و کاهش تعداد اووسیت 

 .[5] آلودگی به کوکسیدیا شدکوکسیدیوز مدفوع در طول 

 همراه به درصد 2/0 جو در سطح عصاره مالتچنین،  هم

سطح  یجذب ظاهرافزایش ، مالت از سرکه درصد 4/0

کاهش  زمان هم طور بهو  بدن وزن روزانه ش، افزایژژنوم

گروه با پرندگان  سهیدر مقارا  ضریب تبدیل خوراک

سودمند مخمر،  با توجه به آثار .[22دنبال داشت ] بهشاهد 

 موجودهای طبیعی  اکسیدان و آنتیب های گروه  ویتامین

ه مالت، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره در عصار

و فلور میکروبی  پذیری گوارش ،مالت بر عملکرد رشد

 ریزی شد. های گوشتی طرح دستگاه گوارش جوجه

 

هاموادوروش

 یگوشته قطعه جوج 256از با استفاده  این آزمایش،

روزگی(  49تا  14) 500کاب ه یسومخلوط هر دو جنس 

 تکرارهشت  چهار تیمار و با یدر قالب طرح کامالً تصادف

واحدهای آزمایشی ه روز اول به هم 14در انجام شد. 

 طور بهوجه ، هشت جیکسان داده شد. پس از آنه جیر

 32در هر یک از گرم  23٨ ±٨با میانگین وزنی تصادفی 

درجه  33شی قرار گرفتند. دمای سالن در ابتدا واحد آزمای

درجه  سههر هفته سپس و در نظر گرفته شد گراد  سانتی

گراد در سن  درجه سانتی 21کاهش یافت تا به دمای ثابت 

روزگی رسید. مصرف آب و خوراک برای همه  2٨

صورت کرامبل  بهآغازین ه ها به شیوه آزاد بود. جیر جوجه

در طول  موردنیازهای  شد. جیره تغذیهروز اول  14برای 

با استفاده از نیازهای غذایی موجود در  پایانیرشد و ه دور

افزار  و نرم 2012سال  500کاب ه جدول احتیاجات سوی

 .(1جدول ) شدتنظیم  WUFFDA نویسی جیره
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روزگی(،  22تا  15رشد ) روزگی(، 14تا  صفرآغازین )های در دوره آزمایشیی هاجیره شیمیاییو ترکیب  مواد خوراکی .1جدول 

 روزگی( 49تا  43روزگی( و پایانی دو ) 42تا  23پایانی یک )

 مواد خوراکی )درصد(
 دوره آغازین

 روزگی( 14تا  0)

 دوره رشد

 روزگی( 22تا  15)

 دروه پایانی یک

 روزگی( 42تا  23)

 دروه پایانی دو

 روزگی( 49تا  43)

 98/60 53/58 24/58 55/57 ذرت

 00/34 00/36 01/37 93/36 درصد پروتئین در دوره رشد و پایانی( 44کنجاله سویا )

 50/1 30/1 00/1 00/2 روغن آفتابگردان

 40/1 42/1 45/1 50/1 فسفات کلسیم دی

 98/0 01/1 06/1 95/0 سنگ آهک

 42/0 42/0 42/0 30/0 نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی1
 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی1

 12/0 12/0 22/0 2/0 دی ال متیونین

 00/0 10/0 10/0 07/0 ال لیزین

     ترکیب مواد مغذی

 2991 2951 2933 3000 )کیلوکالری بر کیلوگرم( وساز انرژی قابل سوخت

 76/19 05/20 78/20 55/21 پروتین )درصد(

 78/0 80/0 83/0 95/0 کلسیم )درصد(

 40/0 40/0 43/0 42/0 فسفر فراهم )درصد(

 26/0 28/0 30/0 24/0 کلر )درصد(

 17/0 18/0 18/0 21/0 سدیم )درصد(

 10/1 13/1 15/1 29/1 لیزین )درصد(

 45/0 52/0 55/0 55/0 متیونین )درصد(

 77/0 82/0 87/0 92/0 سیستئین )درصد(-متیونین

 گرم؛میلی 8 پانتوتنیک گرم؛میلی 5/0اسید،  فولیک ؛ E، 10IUویتامین ؛ D3، 000/3IU ویتامین ؛ A، 500/7IU شامل ویتامین معدنی و ویتامینی مکمل گرم . هر1

 1 ید، گرم؛میلی  15/0 بیوتین، میکروگرم؛B12 ، 5/12ویتامین گرم؛میلی 2 تیامین، گرم؛میلیK ،2ویتامین گرم؛ میلی 3/5 گرم؛ ریبوفالوین،میلی 8/1 پیریدوکسین،

 .گرممیلی 80 منگنز، گرم؛میلی 50 روی، گرم؛میلی 30 آهن، گرم؛میلی 6 مس، گرم؛میلی 350 کولین، گرم؛میلی 24 نیاسین، گرم؛میلی 15/0 سلنیوم، گرم؛میلی

 

افزودنی پایه فاقد مواد ه ریشامل جهای آزمایشی ماریت

درصد  3/0 و 2/0 ،1/0 سطوح یحاوپایه ه ریج( و شاهد)

 ،شرکت نیرومالت ؛ماءالشعیره کنسانتر) مالته عصار

 .ضافه شدبه جیره ا مایعمالت ه عصار بود. (خراسان

های  )قارچ مالته عصار در فعاله ماد محتوای و ترکیب

خشک، از جمله ساکارومیسس ه مفید کشت داده شد

 6و  1و بتا  3و  1 بتا از جمله؛ ترکیباتی، شامل سرویسیه(

 و اینوزیتول نوکلئوتید، مانان، های الیگوساکارید گلوکان،

کشی شده  ها وزن در پایان هر هفته، پرنده .گلوتامین هستند

و مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب 
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عنوان  ها به د. وزن اولیه پرندهتبدیل خوراک محاسبه ش

در پایان آزمایش  در مدل آماری منظور شد.کوواریت 

 روزگی(، از هر واحد آزمایشی یک جوجه 49)سن 

انتخاب و وزن شد  خروس در محدوده میانگین هر تکرار

 ه یکدر فاصلکوچک،   روده طول و وزنو پس از کشتار، 

متر قبل از اتصال  سانتی دومکل تا ه متر مانده به زائد سانتی

 گیری شد.  اندازه، کوره ایلئوم به رود

گیری جمعیت میکروبی از محتویات روده  منظور اندازه به

برداری صورت گرفت. در آزمایشگاه به لوله اول  کور نمونه

 Nutrient)محیط کشت مایع نوترینت براس  لیتر پنج میلی

Broth, Abosina Company, Iran ) اضافه شد. پس از

شده از هر واحد آزمایشی،  آوری های جمع شدن نمونه همگن

خوبی  نیم گرم از نمونه وزن شد و سپس با دستگاه شیکر به

 5/4مخلوط شد. به پنج لوله آزمایش بعدی هر کدام 

کردن، نیم  لیتر محلول کشت اضافه شد. پس از مخلوط میلی

له دوم ریخته شد. به لیتر از لوله اول برداشته و به لو میلی

سازی تا لوله آخر ادامه داده شد تا به  همین ترتیب، رقیق

میکرولیتر برداشته  100ها  رسید. از هرکدام از لوله 10-6رقت 

های دارای محیط کشت اشرشیاکالی و  و به پلیت

ها انتقال داده شد. برای باکتری اشرشیاکالی  الکتوباسیلوس

باکتری الکتو باسیلوس  محیط کشت مکانکی آگار و برای

محیط کشت ام. آر. اس آگار استفاده شد. پس از این مرحله، 

گراد  درجه سانتی 37ساعت در دمای  24مدت  ها به پلیت

( که 10-6تا  10-1ها ) در پایان، هرکدام از رقتقرار گرفتند. 

کلنی داشت شمارش باکتری در هر کلونی زیر  300تا 30بین 

داد باکتری در هر گرم نمونه از میکروسکوپ انجام و تع

 [. 19]( محاسبه شد 1رابطه )

 = تعداد باکتری                                         (1رابطه 

ی از محلول که روی پلیت ریخته حجم× عکس رقت

 تعداد باکتری در هر کلنی × تعداد کلنی× شد

م ، محتویات موجود در ایلئو ، در پایان دورهچنین هم

آوری و  جداگانه جمع صورت بهها برای هر تکرار  هپرند

 -20سرعت به فریزر با دمای  ها به مخلوط شد. نمونه

گیری مواد  گراد منتقل شدند و قبل از اندازه سانتیه درج

ین خام( در آون ئخشک، چربی خام و پروته مغذی )ماد

 -15گراد با فشار  سانتیه درج 60تا  50در دمای  خأل

ساعت، خشک شدند. برای  12تا  10 مدت بهاتمسفر 

شده با  گیری های اندازه افزایش دقت، هر کدام از فراسنجه

تکرار انجام شد. درصد پروتئین خام، چربی خام، ماده  دو

عنوان مارکر  ( بهAIAخشک و خاکستر نامحلول در اسید )

های خوراک و پیش سکومی با  غیرقابل گوارش در نمونه

پذیری مواد  ن شد. سپس گوارشروش تجزیه تقریبی تعیی

 [. 1] ( محاسبه شد2مغذی با استفاده رابطه رابطه )

 = درصد گوارش پذیری ماده مغذی                 (2رابطه 

 درصد مارکر موجود در خوراک
)) - 100 

 درصد مارکر موجود در مواد گوارشی
 

(100×( 
 درصد ماده مغذی موجود در مواد گوارشی

× 
 مغذی موجود در خوراک درصد ماده

)نسخه  SASافزار  های این پژوهش با استفاده از نرم داده

[ و میانگین تیمارها با کمک 21]  ( تجزیه3(، برای رابطه )4/9

( در سطح احتمال پنج LSMآزمون میانگین حداقل مربعات )

 درصد مقایسه شدند. 

 yij = μ + Ti +α(wij-ѿ)+ eij                          (3رابطه 

میانگین صفت  ، μمقدار هر مشاهده؛ ،yijدر این رابطه 

ضریب رگرسیون صفات ، α اثر تیمار؛، Ti مطالعه؛ مورد

میانگین وزن ، Wijروزگی؛  14موردبررسی بر وزن 

 ѿ روزگی و 14های هر تکرار در هر تیمار در سن  ه پرند

 روزگی است. 14در سن  ها میانگین وزن پرنده

 

نتایجوبحث

 یگوشت یهارد رشد جوجهکبر عمل یآزمایش یمارهایت اثر

های رشد، در دورهاست.  شدهگزارش  (2) جدولدر 
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 عصاره مالت  درصد 3/0پرندگانی که پایانی و کل دوره، 

و تر  بیشافزایش وزن روزانه در جیره خود دریافت کردند 

(. P ≤05/0) تری از سایر تیمارها داشتند کمضریب تبدیل 

 افزودن عصاره مالت اثری بر مصرف خوراک نداشت.

 ه استگزارش شدهای این پژوهش، هماهنگ با یافته

 شافزای به مالت منجر سرکه همراه بهجو  عصاره مالت

کاهش ضریب تبدیل  زمان هم طور بهو  وزن روزانه

گونه  همان [.22شود ] می تیهای گوشجوجهدر  خوراک

پذیری مواد مغذی و فلور  که در قسمت نتایج گوارش

(، 5و  4های  میکروبی نشان داده شده است )جدول

درصد عصاره  3/0در تیمار دستگاه گوارش پرندگان 

کارایی بهتری نسبت به تیمارهای دیگر از خود  مالت،

ان مبنی بر گر این نتایج با نتایج سایر پژوهش اند. نشان داده

پذیری با بهبود فلور میکروبی مفید دستگاه  افزایش گوارش

های دیگر هم به اثبات رسیده است  گوارش در پژوهش

 درصد 05/0افزودن  چنین، [. هم23و  20، 7]

الیگوساکارید مانان )یکی از ترکیبات عصاره مالت( به 

بهبود پاسخ ایمنی  از راههای گوشتی،  جوجه جیره

بهبود افزایش وزن بدن و  سبب ،هومورال و سلولی

 [.٨] ضریب تبدیل خوراک شد

 

 22تا  15های رشد ) در دورهافزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک اثر عصاره مالت بر . 2جدول 

 (خطای استاندارد ±های گوشتی )میانگین  روزگی( پرورش جوجه 49تا  15روزگی( و کل دوره ) 49تا  23روزگی(، پایانی )

 کل دوره دوره پایانی دوره رشد تیمار افزایش وزن روزانه )گرم(

 b58/0 ± 53/47 b90/0  ± 02/80 b39/0  ± 40/67 شاهد 

 b54/0 ± 76/47 b90/0  ± 85/79 b39/0  ± 32/67 عصاره مالتدرصد  1/0 

 b53/0 ± 61/48 b90/0  ± 78/80 b39/0  ± 13/68 درصد عصاره مالت 2/0 

 a57/0 ± 33/50 a90/0  ± 48/83 a39/0  ± 01/71 درصد عصاره مالت 3/0 

P-value  008/0 03/0 0001/0 

 کل دوره دوره پایانی دوره رشد تیمار مصرف خوراک روزانه )گرم(

 84/130 ±  65/0 87/165 ±  73/0 94/77 ±  56/0 شاهد 

 08/130 ±  65/0 80/164 ±  68/0 99/77 ±  48/0 درصد عصاره مالت 1/0 

 60/130 ±  65/0 31/165 ±  68/0 54/78 ±  48/0 درصد عصاره مالت 2/0 

 95/130 ±  65/0 35/166 ±  73/0 83/77 ±  48/0 درصد عصاره مالت 3/0 

P-value  26/0 87/0 90/0 

 کل دوره دوره پایانی دوره رشد تیمار خوراک لیتبد بیضر

 a01/0  ± 64/1 a01/0  ± 05/2 a01/0  ± 94/1 شاهد 

 a01/0  ± 63/1 a01/0  ± 06/2 a01/0  ± 94/1 درصد عصاره مالت 1/0 

 a01/0  ± 61/1 a01/0  ± 04/2 a01/0  ± 92/1 درصد عصاره مالت 2/0 

 b01/0  ± 54/1 b01/0  ± 97/1 b01/0  ± 85/1 درصد عصاره مالت 3/0 

P-value  0001/0 0006/0 0001/0 

a-bتفاوت میانگین ها در هر ستون با حروف نامشابه معنی  : ( 05/0دار است≥ P.) 
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 (خطای استاندارد ±های گوشتی )میانگین نسبت به وزن زنده جوجه  اثر عصاره مالت بر طول روده و وزن نسبی روده. 3جدول 

 وزن روده خالی )درصد( (متر ی)سانتطول روده  تیمار

 b36/3± 62/75 b04/0 ± 72/0 شاهد

 b36/3 ± 75/78 ab04/0 ± 77/0 درصد عصاره مالت 1/0

 b36/3 ± 87/77 ab04/0 ± 78/0 درصد عصاره مالت 2/0

 a36/3 ± 12/90 a04/0 ± 82/0 مالتدرصد عصاره  3/0

P-value 005/0 005/0 

a-bها در هر ستون با حروف نامشابه معنی :  تفاوت میانگین ( 05/0دار است≥ P.) 

 

 (استاندارد یخطا ±یانگین)م یشدوره آزما یاندر پا یگوشت یها در جوجه مغذیمواد  یریپذ بر گوارش عصاره مالت اثر. 4جدول 

 ی )درصد(چرب )درصد( نئیپروت )درصد( ماده خشک تیمار

 c6/±0 11/52 b32/1 ± 43/55 c88/0 ± 50/46 شاهد

 c6 /±0 22/52 b32/1 ± 47/56 c88/0 ± 05/47 درصد عصاره مالت 1/0

 b6/0 ± 37/54 b32/1 ± 36/57 b88/0 ± 50/52 درصد عصاره مالت 2/0

 a6/0 ± 13/57 a32/1 ± 26/62 a88/0 ± 28/58 درصد عصاره مالت 3/0

P-value 0001/0 005/0 0001/0 

a-bها در هر ستون با حروف نامشابه معنی :  تفاوت میانگین ( 05/0دار است≥ P.) 

 

مالت دارای ه عالوه بر الیگوساکارید مانان، عصار

 ها ترپن فنلی، های اسید ها، یدئفالوونو فنلی مانند ترکیبات 

اکسیدانی  توانند با خاصیت آنتیها است که می تانن و

 [.20] داشته باشندخود، اثرات مثبتی بر عملکرد رشد 

 آنطول روده و وزن نسبی بر  یآزمایش یمارهایت اثر

 (3) جدولدر  یگوشت یهاجوجه نسبت به وزن زنده

 ه حاویجیرروده پرندگانی که  طولاست.  شدهگزارش 

تر از سایر  دریافت کردند بیش مالته درصد عصار 3/0

ها از  خالی در این جوجه  روده پرندگان بود و وزن

 (.3جدول ؛ P ≤05/0) تر بود پرندگان شاهد سنگین

های  های پیشین نشان داد که کربوهیدرات پژوهش

توانند باعث جلوگیری از  غیرقابل هضم موجود در مخمر می

افزایش  چنین باعث های مضر شوند. هم فعالیت باکتری

شوند که در دستگاه گوارش باعث  های گابلت می سلول

توانند رشد و نمو  شوند. این دو عامل می ترشح موسین می

. تمایز و رشد بافت روده [11و  6]بافت روده را بهبود بخشند 

 1/0دهنده سالمت این اندام است. در پژوهشی، مصرف  نشان

ها در  اع ویلیدرصد الیگوساکارید مانان باعث افزایش ارتف

دهنده افزایش  ها نشان [. افزایش ارتفاع ویلی4شد ]روده 

خاطر همین  آن افزایش وزن روده است. به سطح و در پی

کنندهه  دالیل ممکن است طول و وزن روده در تیمار مصرف

 تر باشد.  درصد عصاره مالت بیش 3/0جیره دارای 

در  مغذیمواد  یریپذ گوارشبر تیمارهای آزمایشی  اثر

درصد  3/0جیره دارای  است. شده( گزارش 4)جدول 

پذیری ماده خشک،  داری بر گوارش عصاره مالت، اثر معنی

که پرندگان این  طوری (، بهP ≤05/0پروتئین و چربی داشت )

تری نشان  پذیری بیش تیمار نسبت به بقیه تیمارها، گوارش

 دادند. 

 وجوده واسط هبهبود سالمت دستگاه گوارش ب

ممکن  ،مالته موجود در عصار یدانیاکس یآنت باتیترک
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و در  مغذیو جذب مواد  گوارش تیظرفاست به افزایش 

ین و چربی ئپذیری ماده خشک، پروتجه افزایش گوارشینت

فنلی  مالت دارای ترکیبات ه عصار. [23] کمک کرده باشد

مثبتی بر  آثاراکسیدانی خود،  است که با خاصیت آنتی

گزارش شده است . [20] دگذار های بدن می فعالیت بافت

 استاکسیدان قوی در داخل بدن  مالت یک آنتیه عصار

و  اکسید های هیدروکسیل و سوپر قادر به مهار رادیکالکه 

 باشدارگانیسم در برابر آسیب بیولوژیکی میاز حفاظت 

مخمر باعث افزایش  درصد 25/0. مصرف [1٨]

توجهی  ازآنجاکه بخش قابلو  ین شدئری پروتپذی گوارش

بهبود  ،دهد ین تشکیل میئاز بافت ماهیچه را پروت

مقدار  شدن فراهمین و در نتیجه ئپذیری پروت گوارش

بهبود کیفیت در نهایت  ،های آمینهمناسب و کافی از اسید

 .[7] دنبال داشت را بهو وزن گوشت تولیدی 

غذایی را تشکیل بخش مهمی از جیره نیز چربی 

های غیراشباع از منابع مهم اکسیدانی در  دهد. چربی می

 گوارشآیند که بهبود  شمار می غذایی و بافت بدن بهه جیر

های  ها باعث کاهش تجمع در بافتو جذب آن

شکمی( و در نتیجه حفظ کیفیت ه غیرمتعارف بدن )ناحی

در کبد از  ی کهصفراو یها نمکشود. گوشت می

شدن اسیدهای  یونامولس شوند، باعثمی نتزکلسترول س

 گوارش های یمآنز چرب در روده کوچک، بهبود فعالیت

 دنشومی پذیری چربی و در نهایت بهبود گوارش یچرب

خاصیت  دلیل بههای صفراوی  نمک ،از طرف دیگر. [15]

های گرم منفی  باکتریه اسیدی خود، باعث آسیب به دیوار

در این شرایط، . [17]ند شو می اشرشیاکالی از جمله

 یگرم منف یها یکه توسط باکتر یاصل یدفاع یسممکان

 یها فعال نمک شکستن ،یردگ یمورد استفاده قرار م

پذیری  است که در نهایت به کاهش گوارش یصفراو

مالت با ه ممکن است عصار. [9] شودچربی منجر می

( 5)جدول اشرشیاکالی های  دادن تعداد باکتری کاهش

پذیری  های صفراوی و بهبود گوارش حفظ نمکباعث 

 چربی شده باشد.

 های یبر شمار باکتر تیمارهای آزمایشی اثر

( 5)جدول در  روده کور اشرشیاکالیو  یلوسالکتوباس

درصد عصاره مالت  3/0جیره دارای  است. شدهگزارش 

داری بر  فلور میکروبی دستگاه گوارش را تغییر داد و اثر معنی

 (. P ≤05/0های اشرشیاکالی داشت ) کاهش باکتری

های موجود در مالت  در پژوهشی کربوهیدرات

های  )بتاگلوکان و الیگوساکارید مانان( از راه تحریک سلول

جلوگیری از فعالیت کننده موسین باعث  گابلت ترشح

 .[11های مضر شد ] باکتری

ه های گابلت، بوسیل شده از سلول موسین ترشح

کند و  ها محافظت می های مفید از آن باندشدن با باکتری

های مضر جلوگیری کرده و  شدن باکتری بنابراین از کلونی

 .[6]شود ها می باعث کاهش جمعیت آن

 

 (استاندارد خطای ±یانگین)م یگوشت یها روده کور جوجه اشرشیاکالیو  یلوسالکتوباس های یبر شمار باکتر عصاره مالت. اثر 5 جدول

 (10الکتوباسیلوس)لگاریتم بر مبنای  (10اشرشیاکالی )لگاریتم بر مبنای  تیمار

 a66/0 ± 56/8 78/0± 89/7 شاهد

 ab50/0 ± 46/8 78/0± 07/8 درصد عصاره مالت 1/0

 ab55/0 ± 29/8 84/0± 22/8 درصد عصاره مالت 2/0

 b 55/0± 16/8 78/0± 30/8 درصد عصاره مالت 3/0

P-value 05/0 15/0 

a-bها در هر ستون با حروف نامشابه معنی :  تفاوت میانگین ( 05/0دار است≥ P.) 
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بتاگلوکان به جیره غذایی جوجه در پژوهشی افزودن 

ها، شیوع  گوشتی باعث افزایش فاگوسیتوز، کشندگی باکتری

در  انتریکا سالمونالها و حفاظت در برابر اکسیداتیو هتروفیل

های گوشتی را  چنین، جوجه هم .[13های جوان شد ] جوجه

در برابر کاهش رشد ناشی از آلودگی با اشرشیاکالی 

شرشیاکالی بر وزن نسبی کبد، قلب محافظت کرد و اثرات ا

 مانان  الیگوساکارید. [10و بورس فابریسیوس را تعدیل کرد ]

زای  بیماری های باکتری آگلوتیناسیون برای را خود توانایی نیز

  .[3است ]  داده نشان اشرشیاکالی و سالمونالمانند  منفی گرم

 حاضر، افزودن شیآمده از آزما دست به جیبا توجه به نتا

 گوشتی هایجوجه به جیره مالتعصاره درصد  3/0 سطح

پذیری و سالمت دستگاه گوارش سبب بهبود  با بهبود گوارش

سطح این استفاده از  توان یمشود. بنابراین،  عملکرد رشد می

 کرد.  هیتوص ،های گوشتی جوجه رهیدر جرا عصاره مالت  از

 

تشکروقددانی
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آوردن مواد موردنیاز این پژوهش، تشکر و  کمک در فراهم
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